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       AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA CRUZ DA TRAPA  

___________________________________________________________________________________ 

 
INFORMAÇÃO — PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 1 ª / 2ª FASES 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                                                                                                       2021 

 
PROVA 47 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

Prova Prática 

INTRODUÇÃO 

O presente documento visa divulgar a estrutura da prova de equivalência à frequência do 1º Ciclo do Ensino 

Básico da disciplina de Educação Física, de acordo com a alínea a), ponto 1, do artigo 19.º do Despacho Norma-

tivo n.º 10-A/2021, de 22 de março, tendo por referência a Informação-Prova elaborada pelo IAVE, a saber: 

 Objeto de avaliação; 

 Características e estrutura; 

 Critérios gerais de classificação; 

 Material autorizado; 

 Duração. 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da legislação e dos documentos cur-

riculares em vigor, nomeadamente o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência o currículo regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.  

São objeto de avaliação as capacidades psicomotoras fundamentais exigidas para este nível etário, passíveis de 

avaliação numa prova de componente prática, com duração limitada, incidindo nos Blocos: 

- Perícias e Manipulações; 

- Deslocamentos e Equilíbrios; 

- Ginástica; 

- Atividades Rítmicas e Expressivas; 

- Jogos. 
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CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA: 

Prova Prática 

 Perícias e Manipulações: 

o Realizar ações motoras básicas com aparelhos portáteis, segundo uma estrutura rítmica, enca-

deamento ou combinação de movimentos, conjugando as qualidades da ação própria ao efeito 

pretendido de movimentação do aparelho. 

 Deslocamentos e Equilíbrios: 

o Realizar ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em aparelhos, segundo uma estru-

tura rítmica, encadeamento, ou combinação de movimentos, coordenando a sua ação para 

aproveitar as qualidades motoras possibilitadas pela situação. 

 Ginástica: 

o Realizar habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em aparelhos, en-

cadeando e ou combinando as ações com fluidez e harmonia de movimento. 

 Atividades Rítmicas e Expressivas: 

o Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à expressão 

de motivos ou temas combinados com os colegas e professor, de acordo com a estrutura rítmi-

ca e melodia de composições musicais. 

 Jogos: 

o Participar em jogos ajustando a iniciativa própria, e as qualidades motoras na prestação, às pos-

sibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando habilidades básicas e 

ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção de movimentos. 

 
 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA  

Blocos/Área ou Subárea das 
Atividades Físicas 

Conhecimentos/Capacidades e Atitudes 
Cotação  

(em pontos) 

Perícias e Manipulação 

 

O aluno realiza, em concurso individual, a pares ou em estafetas, 
perícias e manipulações através de ações motoras básicas com apare-
lhos portáteis, bolas, balões ou arcos, conjugando as qualidades da 
ação própria ao efeito pretendido de movimentação do aparelho.  

20 pontos 

Deslocamentos e Equilíbrios 

O aluno realiza, em concurso individual, a pares ou percursos, deslo-

camentos e equilíbrios, através de ações motoras básicas de desloca-

mento no solo e/ou em aparelhos, coordenando a sua ação. 

20 pontos 

Ginástica 

O aluno realiza habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequên-

cias no solo e em aparelhos, encadeando e/ou combinando as ações 

com fluidez e harmonia de movimento.  

20 pontos 
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Atividades Rítmicas e Expres-

sivas 

O aluno combina deslocamentos, movimentos não locomotores e 

equilíbrios adequados à expressão de motivos ou temas propostos, de 

acordo com a estrutura rítmica e melodia de composições musicais, 

em situação de exploração do movimento, de exercitação ou de cria-

ção.  

20 pontos 

 

Jogos 

O aluno participa, ajustando a iniciativa e as qualidades motoras de 

acordo com a situação e o objetivo do jogo, realizando habilidades 

básicas e ações técnico-táticas fundamentais com oportunidade e 

correção de movimentos num jogo com bola, de perseguição, de opo-

sição ou de raquete.   

20 pontos 

  100 pontos 

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada exercício resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos de 

classificação apresentados para cada item dos respetivos blocos/áreas ou subárea das Atividades Físicas e é 

expressa por um número inteiro. A não realização de um exercício proposto implica a atribuição de zero pon-

tos.  

Modalidades Individuais:  

 Ginástica  

 Perícias e Manipulações 

 Deslocamentos e Equilíbrios  

 Atividades Rítmicas e Expressivas 

Modalidades Coletivas:  

 Jogos  

MATERIAL A UTILIZAR 

O aluno deve ser portador do material indispensável para a prática (Sapatilhas, sabrinas, calção e T´shirt ou fato 
de treino). 
 
 

DURAÇÃO 

A prova é prática e tem a duração máxima de 45 minutos.  

 


